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FRSP promove apresentação da Orquestra Bachiana Sesi-SP
A Fundação de Rotarianos de São
Paulo (FRSP), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp-SP) e o Serviço Social da Indústria (Sesi-SP), promoveram, em abril,
apresentação da Orquestra Bachiana
Sesi-SP, sob a regência do maestro João
Carlos Martins, no Teatro Sesi.
Abrilhantaram, ainda mais, a noite,
as participações do tenor Jean Willian
e do Coral do Colégio Rio Branco, que
cantou, entre outras músicas, “Trem
das onze”, em homenagem à sociedade paulistana. O presidente da diretoria da Fundação de Rotarianos de São
Paulo, Nahid Chicani, afirmou que a

FRSP e a Orquestra Bachiana compartilham objetivos comuns, promovendo a
inclusão e o desenvolvimento do indivíduo por meio da junção da educação,
arte e cultura. Disse, ainda, que o nobre
trabalho da Orquestra e do Coral do
Colégio Rio Branco enche de orgulho e
admiração toda a comunidade.
Paulo Skaf, presidente da Federação e do
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp e Ciesp), do Serviço Social da Indústria
de São Paulo (Sesi-SP), do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial de São Paulo
(Senai-SP) e do Instituto Roberto Simonsen
(IRS), foi homenageado, recebendo de Nahid
Chicani uma placa em agradecimento às re-

levantes e profícuas parcerias estabelecidas
com as Instituições Rio Branco.
Paulo Skaf confirmou que o trabalho
realizado pelas instituições ali representadas
visa atender às necessidades e preocupações
das pessoas, garantindo um ensino de
qualidade. No caso da Orquestra Bachiana,
mantida pelo Sesi, seu papel é democratizar
a música brasileira.
O evento contou com a presença de
membros dos órgãos da governança corporativa da FRSP, diretores, gestores, educadores, colaboradores, alunos e familiares das
Instituições Rio Branco, além de várias autoridades governamentais e rotárias e representantes de instituições parceiras.

CRB oferece projetos Estudos Avançados e Módulos Eletivos
Com o objetivo
de proporcionar
uma formação
completa
aos
alunos, por meio
de uma gama
variada de atividades, e incentivar os estudos e a dedicação, o Colégio Rio
Branco passa a oferecer dois novos projetos:
“Estudos Avançados” e “Módulos Eletivos”.
Os “Estudos Avançados” oferecem aos
alunos, com média igual ou superior a 8,

oportunidades para se aprofundarem em
conceitos, conteúdos ou habilidades que
compõem o programa escolar. Com essa
iniciativa, o Colégio Rio Branco reforça
seu investimento na personalização do
trabalho escolar. De forma dinâmica e interativa, as aulas são conduzidas por meio
de atividades de complexidade diferenciada, para desafiar os alunos e aprimorar o
seu desempenho acadêmico.
Já os “Módulos Eletivos” são cursos de
curta duração, oferecidos aos alunos de 9º
ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do

Ensino Médio. Serão quatro temáticas ao
longo do ano, com conteúdos que visam
agregar valor ao currículo básico. Serão abordados temas sobre empreendedorismo, tecnologia, iniciação científica e responsabilidade socioambiental. O primeiro módulo, sobre
Tecnologia e Game Factory, é ministrado pelo
ex-aluno Rafael Zulli, que atualmente estuda
Ciências da Computação na Faculdade de Engenharia Industrial (FEI). Durante as aulas, os
alunos aprenderão a interagir com a tecnologia, a solucionar problemas e a criar jogos,
por meio da programação.
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Novo curso de
Engenharia de Produção
Com a chancela do Ministério da Educação, o campus Lapa das Faculdades
Integradas Rio Branco passará a oferecer, a partir do segundo semestre de 2014,
o curso de Engenharia de Produção.
O novo curso atende à demanda atual do mercado e busca formar profissionais empreendedores com domínio de metodologias executivas, gestão financeira,
análise econômica, gestão de projetos, planejamento e entendimento dos fatores
humanos que influenciam no desempenho dos empreendimentos.
Atendendo ao modelo de flexibilização curricular, o curso forma, também, profissionais que buscam soluções técnicas voltadas para a gestão de empreendimentos com
as melhores condições humanas, respondendo por projetos inovadores na redução de
custos, melhoria do desempenho organizacional, aumento da qualidade dos produtos e
serviços, entre outras atividades relacionadas à sua formação.

Aula dinâmica no
Museu do Futebol
O Ensino a Distância Rio Branco realizou
gravações externas das novas aulas do
curso de Jornalismo Esportivo no Centro
de Referência do Futebol Brasileiro, dentro
do Museu do Futebol, localizado no Estádio
Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais
conhecido como Pacaembu.
Explorando um novo modelo de videoaula,
aproximando o aluno do ambiente esportivo,
os professores André Rosa e Patrícia Rangel
realizam um bate-papo interativo abordando
a história do jornalismo esportivo, do futebol
e seus grandes ídolos e a repercussão do
Rádio como mídia.

Alunos do Cepro participam do RYLA

TV CES

Numa parceria entre o Rotary Club
de São Paulo - D4610 e o Centro Profissionalizante Rio Branco, alunos do
Programa de Aprendizagem Profissional
participaram do Projeto RYLA (Prêmios
Rotários de Liderança Juvenil).
Uma vez que o objetivo do RYLA é convergente ao do Cepro no que tange à
formação e desenvolvimento do jovem
como líder e agente de mudança não só
de sua vida, mas da comunidade onde vive,
foi dada a oportunidade aos alunos de

Com o intuito de
apresentar o cotidiano do Centro de
Educação para Surdos
Rio Branco, foi criada a “TV CES”. Trata-se
de uma revista digital mensal na qual os
próprios alunos são os protagonistas. O
novo projeto divulga, de forma dinâmica e
atraente, as atividades desenvolvidas pela
instituição. Curiosidades, dicas culturais,
contação de histórias, piadas, além dos
quadros “ELO - Uma Escola unindo pessoas,
construindo Laços com um Objetivo em
comum”, “As crianças explicam”, “Você
Sabia?” e “Aconteceu no CES”, integram
este importante trabalho, que ultrapassa as barreiras físicas da sala de aula, contribuindo com a valorização da cultura da
comunidade surda. Os vídeos são divulgados semanalmente nas mídias sociais e,
ao final de cada mês, consolidados em um
programa maior, que conta, ainda, com a
participação dos alunos.

destaque do Cepro a participarem do treinamento.
Durante o evento, foram abordados
assuntos como ênfase na liderança, cidadania e crescimento pessoal, por meio de
palestras com renomadas personalidades,
como Vadson B. do Carmo, do Sebrae - SP;
Jairo Martins da Silva, superintendente da
FNQ; Lívio Antonio Giosa, vice-presidente
da ADVB e membro do RCSP e do Comitê
de Desenvolvimento da FRSP e Márcio
Arroyo, da Arvamex e membro do RCSP e
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